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ORSA SKOLTIDNING

Mes ö bi joli av Pä, Kruskall,  Per LindvallGuds outsägligt rika gåva 
A v pastor  Sven Carlsson

Rubriken för våra tankar till den 
lilla staden Betlehem, och vad som 
där hände för snart tvåtusen år sedan.

Har det någon betydelse för oss i 
dag? Var det inte enbart en lokal 
företeelse, och barnet som föddes, 
blev det inte en vanlig människa? 
Som vuxen en religionsstiftare — men 
vem kan veta om hans lära är den 
rätta? Det finns ju andra religioner, 
och förresten, säjs det inte att var 
och en blir salig på sin tro? Läsare 
av Orsa Skoltidning', de här frågorna 
känner Du så väl igen, för Du har 
funderat på dem Du också. Det finns 
svar på den, fullt giltiga och helt till
fredsställande.

Händelsen i Betlehem, Frälsarens 
födelse, är den största gåva, som nå
gonsin givits mänskligheten. Han är 
den outsägligt rika gåvan. Barnet i 
krubban blev Mästaren som gjorde 
väl och hjälpte alla. Barnet i krubban 
blev Frälsaren, den törnekrönte, som 
försonade världen med Gud. Du och 
jäg är i världen och vi behöver en 
Frälsare. Gåvan är oss given. Har Du 
tagit emot den? För de flesta är värl
dens Frälsare en juldekoration, ett 
ljust inslag i det mörka stallet på bor
det i finrummet. För alla som tagit 
emot den outsägligt rika gåvan är 
han ljuset, som skingrar hjärtats mör
ker, och det ljuset visar vägen till 
himmelen. Jesus Kristus var mer än 
en religionsstiftare. Alla andra har 
dött, för det är så bestämt om män
niskan. Han uppstod från det döda 
och lever i dag! Han gav oss inte en
bart en lära, Han ger oss liv, ett liv 
som aldrig kan dö! I den sanna, bibli
ska kristendomen är det Gud som 
möter oss på vårt plan, och det har 
miljoner människor upplevt. I andra 
religioner är det människan, som för
söker nå upp till Gud. Miljoner män
niskor har försökt nå Gud på de vä
garna, ingen har lyckats. Var och en 
blir inte salig på sin tro, varken här i 
tiden eller i evigheten. Var och en 
som tror att Jesus är Guds son, varje

människa som vill göra Guds vilja 
och taga emot Guds rika gåva, är 
salig.

Julstämningen behöver vi, men den 
fyller inte vårt innersta behov. Jul- 
krubban med barnet, Josef och Maria, 
herdarna och änglarna hör vårt jul
firande till, men de frälsar inte. Vi 
behöver verkligheten bakom figu
rerna för att uppleva sanningen av 
ängelns ord: I dag har en Frälsare 
blivit född åt eder. Julen är fridens 
högtid. Där Fridsfursten regerar råder 
den verkliga friden. Vi behöver den 
friden Du och jag, vi får den när vi 
tager emot Guds outsägligt rika gåva!

★

J' J* 1

Dodå gråni a du för äddji, 
sö um jolafton wi skum ta in 
Du bell gäm-nå atta widåskälswaddji, 
ast i stugun o User upp sinn!

Dfa e ö brässler a tfimmå, 
djetär, dem jåtå nug bår, 
sö int Snälla ö Snövit sinå 
mes du sjöv in-i jolstugun mår!

Smir silå-re, du, mi ister, 
hö remär ö temär ö öllt, 
sö du kånn stira a eger eld wister, 
ö dem i mjoker, mes ä bi köllt.

A du spårå nö turrä a tindrun, 
tä lis-upp tertj-wejjen mi?
Fär tä fårå bell indjön för indr’-ånn, 
sö kappal a i senn bi!

Snärt Ijod-ån, dar-up-i, psalmen, 
um Joldåjn, mi egån rest, 
um Krippim i jato ö almem, 
sö kånn dja frid in-i öllo brest.

Nu mes ä bi joli, im v/i öller gralla 
fåjner öllt sö i gåmbålt ö dält — ä 
sånnt, ed! Wi åm wurti kripper jessen 
öller, sö wil sjå in-i jol-ljosumå, sö wil 
dåns i-ring gråni in-i jol-stugun, sö 
wil dja a wärödra, ö djånnå fo ö, 
presenta, jolklappa.

Men öllmjåst gö för orer tönker nu 
i isso tidi börti tjertjo. Ä ju Jesuskrip- 
pen, ån sö a feddast dodå fösst Joli, 
sö djer sö ä bi joli fär wöss öllum i 
da ö. Upi tjertjo eld kappal fom wi 
sjungå ö ärå um dendå krippen fro 
dodå fösst Joli, ånn, sö dem lagd nidi 
jenå jatu (eld krubbu).

Jolpsalmär orer i glader, ljoser, dä- 
ler. Wenn roli ä skuld wa, um ä jån 
up-i Ossa wa nögör, sö v/ild dikt nö- 
ger psalmär o ossmol!! Ellst wildum 
wi, fär, att ä skuld wa nöger åv 
demdå gåmblor ö däler, sö wi öller im 
fåjner ö wåm fåjner, mes wi våm 
kripper.

I wild upås wi jen da fingum sjung 
nö slajkt lässö itta:

Wi elsum di, du mörgun glad,
Sö åv a wöss profetär sad,
Di, sö wi Joldåjn köllum!
Ed wörd gör ajt a oro värld,
Ä sö åv gässkaller wart ärd
Men gevi i a ö llum ................

Wi bidum leker, Ni sö ai fendjt 
diktergåvo, tä dja ossfotji nö slajkt! 
Wi förkum leker tä djer’ä snårt, mes 
tidi i, ö ossmoli liv.

Dendå kalln sö a gevi a wöss ”Bi- 
belwörd o Ossmol”, Jemt Åns fro 
Messböckån, a mickla gönga dikta um 
joli up-o ossmol. Jånä fier je joldikt 
åv Jemt Ånsa:

Ä för dält, att dodå tjertjå eld kap
pal a kämi mi in-i isso dikti.

Jemt Ånsar tjertja wa Skatung- 
kappal. Falla onums. Jemt Juga fro 
Messböckån, djick wenn sunda up-i 
kappal mi senn blå-löngruck o si, ö 
kelindji ö krippär figdä. Egt up-i 
Araböckkå, uvånå kappal, dar wi 
bellum sjå ajt evär demdå blå bjari a 
dedå gåmbel Jåmtfok fendji wajla. 
Dar ädd Jemt Åns sjöv djånnå wila 
fo liddja, ån ö, men ä wart’int sö.

I tittjör wi skuldum kum-i-ug Jemt 
Ånsar Jolwajsa, lässö wi öller im fåj
ner dodå Wårwajso onums. Wi be- 
vum fo sjung-ajt orån glädja, mes ä 
bi Joli, up-o dedå mol, sö wa Fallar 
ö Munnur mol.

Pä, Kruskall 
Per Lindvall.

Snart är del jul igen . .
Beställ redan  nu vörtlimpan, ju l
tårtan och ju lbrödet.
Marzipan och konfektyr

C. G. Nyström
Tel. 405 18
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Resebrev från Cypern av Göran Jalking
FN-bataljon 34 C kom till Cypern 

i slutet av april 1966. Första intryc
ket man fick av ”Kärlekens och Afro
dites ö” sedan DC 7:an ramlat ner i 
nattmörkret på Nicosia Airport var 
en besynnerlig förnimmelse av dofter, 
en blandning av nyslaget hö och 
växthus fulla av blommor samt en 
kompakt, fuktig värme. Det sista var 
man minsann inte bortskämd med 
förvåren 1966. Från Nicosia distri
buerades vi till våra kompanier. Den 
svenska bataljonen skulle bevaka den 
östligaste tredjedelen av Cypern. Mitt 
kompani hamnade i Larnaca, en stad 
och ett län, som var ganska bråkigt 
förr, och som även nu ställer till en 
del förtret för FN. De flesta soldater
na kom genast ut på posteringar 
spridda över stora områden på sär
skilt känsliga punkter, alltså där tur
kar och greker bor litet för nära 
varandra. Själv blev jag inskuffad på 
tredje kompaniets expedition.

När vi kom hit ner, var den cyprio- 
tiska vintern över. Den s. k. vintern 
här är varmare än vår svenska som
mar. Apelsinskörden var slut, vete- 
och rågskörden var i full gång och 
vindruvor och fikon skulle vara fär
diga för skörd om ett par månader. 
Hela landskapet utom små områden 
runt flodbäddarna var brunt av het
tan och torkan. Hela ön skulle vara 
en enda öken om man inte hade ord
nat konstbevattning. Värmen här i 
april—maj var det minsann inget att 
klaga på. +  35° i skuggan var den

normala temperaturen. Nu i augusti 
kryper kvicksilvret ibland upp till 
över 40°, och då är värmen och fram
för allt den fuktiga luften ganska 
tryckande för en nordbo. Kläderna är 
ibland alldeles genomvåta, när man 
sätter dem på sig på morgnarna, ge
vären blir alldeles genomvåta på nät
terna och kuverten ligger och klistrar 
igen sig själva i byrålådan. Men kväl
larna är underbart sköna. Tänk er, 
25-gradig värme, svag vind och total 
frånvaro av myggor! Tyvärr är 
skymningen för kort. Vid 7-tiden går 
solen ned bakom Thrudosbergen. 
Halv åtta är det alldels svart.

Något annat man genast fäster sig 
vid här är de vänliga människorna 
och den påtagliga gästfriheten. När 
man hälsar på i en by eller i en affär, 
blir man som gäst alltid bjuden på en 
Coca-Cola eller en kopp starkt tur
kiskt kaffe, och man anses mycket 
oartig, om man inte ger sig tid att 
dricka upp det och prata en stund. 
En utlänning har svårt att förstå, att 
så vänliga människor kan ligga i lu
ven på varandra. Men det är väl 
gammal djupt rotad motsättning som 
ligger bakom. Cyprioterna talar på
fallande god engelska, förmodligen 
ett resultat av engelsmännens herra
välde på ön. Man talar gärna om för
hållandena i Sverige, ”landet som har 
så frisk luft”, men sällan om stridig
heterna på ön. I en by, som heter 
Levkara hör man god svenska talas, 
och det beror på, att så många varit

värdefulla l « '

klappar
Gåvor som  v a ra r ...  
Minnen för liv e t ...

Ur ARMBANDSUR 
VÄCKARUR 
VÄGGUR 
SIGNALUR

Guld RINGAR 
ARMBAND 
BERLOCKER 
COLLIER 
ÖRHÄNGEN

Silver sm y c k en
ÖRHÄNGEN 
MANSCHETT
KNAPPAR 
SKEDAR 
STAKAR M. M.

★  CIGARETTÄNDARE
★  SMYCKESKRIN
★  LÄSGLAS
★  GLASÖGON
★  GLASÖGONFODRAL

( Förlovnings-, 
Vigsel- och  
Alliansringar 
i stor sortering!
Den fina Bröllopsboken  
gratis till var je  förlov- 
ningspar.

V.____________________ J

niielt. TAöibfj. cAOj
UR O P T I K  G U L D

3

Byskolan i Dromolaxia.



ORSA SKOLTIDNING

Gammal 
tradition i nya 
mönster. . .

Välj även i är till bordet

en tjusig 
plastduk
Av ett flertal mönster hoppas vi 
att nägot faller Er i smaken.
Se dem medan sorteringen är 
störst!

Vår avdelning för 
Parfymeri och  
Toalef iartiklar
är bättre rustad än någonsin 
och vår kvinnliga personal 
står gärna till tjänst med tips 
och råd vid val av lämpliga 
ju lk lappar  för såväl damer 
som herrar.

Det är Ni s jä lv  som 
bestämmer golvets u tseende!
Prova i dag
Beckophon
Golvplast
och Ni blir storbelåten . . .  Även 
andra fernissor och plastlacker 
i god sortering.

— den fä rgg lada  butiken  —

i Sverige och sålt byns specialitet: 
levkarabrotjerier, vilka tillverkats där 
tusentals år. Dessa köpmän berättar 
med inlevelse om sina upplevelser i 
Sverige.

Växtligheten i den mån sådan fö
rekommer, är den i medelhavsländer
na vanliga. Man odlar mest vete, majs, 
tomater, meloner. I åkrarna växer 
diverse träd oliv-, mandel-, fikon
träd osv, vilka skördas på hösten på 
bestämda tider. Apelsin-, citron- 
och persikoträd växer på plantager 
och fordrar konstbevattning. I träd
gårdarna blommar meterhöga nerium 
och pelargonbuskar och på husvägg
arna klättrar bouganvillea ända upp 
till takfoten.

I skogarna på Throdos och i Kyre- 
niabergen kan man se skogar av pin
jeträd blandade med enstaka cedrar 
och längs vägarna alléer av cypresser 
och eukalyptus. Större delen av Cy
pern har stäppvegetation, och där 
finns enstaka grästuvor, tistlar och 
några få träd. Vilda däggdjur finns 
inte på ön. Däremot mycket ödlor, 
överallt ser man dem, stora, små, 
gröna, vita, gula, kila runt i sanden. 
Ibland kan man även träffa på den 
lustiga kameleonten, som långsamt 
smyger fram på någon trädgren eller 
husvägg efter något att äta. Av fåg
lar lägger man mest märke till grå
sparvar, svalor och blåkråkor.

Skolväsendet på Cypern är upp
byggt helt efter engelskt mönster — 
Cypern stod ju under engelskt infly
tande ända till 1960. Sålunda läser 
man efter treterminssystem med som
marlov och relativt långa ferier vid 
jul och påsk. Barnen börjar i förskola 
vid fem års ålder, och de slutar sko
lan, när de är 15 år. Därefter kan de 
söka in i högre skolor. Skolbarnen 
bär alltid uniformer. De flesta lärarna

En grekisk flicka framför byns brunn.

har fått sin pedagogiska utbildning i 
England.

Här i Larnaca och dess närhet finns 
det flera större och mindre skolor. 
Dessutom ett par engelska skolor för 
de 2000 engelsmännen, som är bosatta 
i staden.

Jag har besökt två skolor: en större 
skola i Larnaca och en liten skola i 
byn Dromolaxia. Den stora skolan 
liknande i stort sett vilken medelstor, 
svensk skola som helst. Det fanns 
dock inga korridorer utan man klev 
in i klassrummen direkt från skolgår
den. Den lilla byskolan hade ett enda 
klassrum, i vilket undervisades barn i 
alla åldrar. Bänkarna var gamla och 
klumpiga och hela skolan gjorde ett 
gammalmodigt intryck. Undervis
ningsmateriel var det klent beställt 
med. Men trivseln tycktes det inte 
vara något fel på.

Skolschemat var litet annorlunda 
konstruerat än i Sverige. Sång, musik 
och gymnastik upptog en viktig plats. 
Barnen sjunger ofta och gärna.

På det hela taget kan man säga, 
att skolväsendet på Cypern har hög 
standard, kanske den högsta bland 
alla medelhavsländerna, och detta har 
man att tacka engelsmännen för.

Här följer några data om Cypern, 
ön, som geografiskt räknas till Asien, 
är mindre än Dalarna och har drygt 
en halv miljon invånare, varav 80 °/o 
är greker, 18 °/o turkar och resten ar
menier m. m. De största städerna är 
Nicosia (huvudstad och 100.000 inv.), 
Limassol, Famagusta och Larnaca. 
Huvuddelen av befolkningen (60 %>) 
bor i byar utspridda över hela ön. De 
flesta byarna är helt grekiska, en del 
turkiska och några få blandade. Stä
derna har både gerkiska och turkiska 
delar, och dessa är åtskilda av en 
”green line”, vilken i regel bevakas 
av FN.

Cypern är ett mycket gammalt kul
turland. Stenåldersbebyggelse fanns 
här för 8.000 år sedan, och bronsål
dern inträffade ung. 1500 f. Kr. Se
dan dess har ön koloniserats av olika 
herrefolk: greker, fenicier, assyrier, 
egypter, perser, romare, korsriddare, 
turkar och till sist engelsmän. År 
1960 förklarades Cypern fritt oeh 
året därefter som autonom stat inom 
det Brittiska Samväldet. Landet är 
medlem av FN.

Som avslutning skulle jag vilja ut
trycka en förhoppning om att stridig
heterna på ön måtte upphöra. Cypern 
har det mildaste och skönaste klima
tet och det flesta solskensdagarna per 
år av alla länderna runt Medelhavet, 

Forts, å sid. 15.
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Skolbarnens utespring på kvällarna 
(Redogöre lse  för en undersökning angående  

föräldrainställningen) av Hj. H-n.

Återblick
I ett par decennier har vi i Orsa 

haft ett slags överenskommelse mel
lan föräldrarna, att eleverna i folk
skolan bör vara hemma viss tid på 
kvällarna, nämligen kl. 20 under vin
terhalvåret och kl. 21 under sommar
halvåret. Det ska observeras, att det 
aldrig varit fråga om tidsbegränsning, 
då barnen är ute med sina föräldrar 
eller andra äldre anhöriga.

Vad har då anledningarna varit till 
denna överenskommelse om ”tidsbe
gränsning”? Att barn behöver mycket 
sömn för att utvecklas normalt kän
ner alla till. Den åldersgrupp, som be
höver 10 timmars sömn, kan inte få 
denna sömntid, om de är ute och 
springer på gator och vägar till kl. 22 
eller 23. Och det har funnits barn i 
skolan, som varit trötta och suttit och 
gäspat redan de första timmarna. När 
lärarna frågat om orsaken, har det 
inte sällan kommit fram, att veder
börande somnat sent, efter att ha ”va
rit ute och lekt med kamrater”.

(Det ska erkännas, att det de se
naste åren blivit ökat antal trötta 
barn, och nu är anledningen en an
nan: de har varit uppe och sett på 
TV.)

Men det var inte bara omtanken 
om barnens sömn, som gjorde, att 
skolstyrelsen, barnavårdsnämnden 
m. fl. tog initiativet till den i början 
nämnda överenskommelsen. Att just 
barnavårdsnämnden kom med berod
de inte minst på att det vid utred
ningar angående stöldligor ofta kom 
fram, att brotten begåtts på kvällarna 
och att ledaren ofta tagit i sin tjänst 
sådana barn, som föräldrarna tillät 
vara ute sent på kvällarna. Nu kan 
det med fog invändas, att de barn, 
som varit med i stöldligor inte är 
många. Det är dess bättre riktigt. 
Men å andra sidan är antalet tillräck
ligt stort för att det ska ligga i för
äldrarnas intresse att kontrollera, var 
barnen håller till och vad de har för 
sig, då de är ute på egen hand. Sär
skilt gäller detta, om de är ute sent 
på kvällarna eller nätterna. Jag har 
själv mött en ensam parvel i klass 3 
eller 4 på ”Byxtorget” 10 min. före 12 
en vinterkväll. Och då kan man bli li
te undrande. Dels undrar man, vad en 
sån liten herre gör ute så sent, dels

hur det är med tillsynen från för- 
äldrahåll.

Föräldrarna, åtminstone de flesta, 
tycks ha mycket uppskattat de träf
fade överenskommelserna. Gång efter 
annan har blanketter sänts ut till för
äldrar åt nya årsklasser barn. Det har 
nästan utan undantag varit föräldrar, 
som bett skolstyrelsen göra detta. De 
har känt det som ett stöd från skol
styrelse och barnavårdsnämnd, och 
det har blivit lättare att få in barnen 
på önskad tid.

Varje, gäng det varit .fråga om att 
”skriva på”, har också detta gjorts 
nästan 100-procentigt. Det har rört 
sig mellan 96 och 99 °/o.

Ny opinionsundersökning
I höst kom åter en uppmaning till 

skolstyrelsen att förnya överenskom
melsen, så att alla föräldrar till elever 
i åk. 1 och 2 samt till nyinflyttade 
barn skulle få ”skriva på”. I sam
band därmed beslöts göra en under
sökning angående samtliga föräldrars 
inställning till saken.

Till alla, som har elever i åk. 1—6 
har följande frågeformulär utsänts:

1. Anser Ni att det bör överens
kommas om vissa tider, då barnen 
skall vara inne? Svara ja eller nej!

2. Anser Ni kl. 21 under sommar
halvåret och kl. 20 under vinterhalv
året vara lämpliga tider?

3. Om svaret på fråga 2 är ”nej”, 
vilka tider vill Ni föreslå? Utveckla 
gärna Edra synpunkter på problemet.

Resultatet
av undersökningen kan i korthet an
ges enligt följande:
1. Antal inkomna s v a r ..............  575
2. Antal ja på fråga 1 ..............  560
3. Antal nej på fråga 1 ............... 19
4. Antal ja på fråga 2 bland dem 

som också svarat ja på fråga 1 436
5. Antal nej på fråga 2 ............... 124
6. Antal som vill ha in barnen

tidigare än 21 resp. 2 0 ..........  120
7. Antal som vill ha in barnen

senare än 21 resp. 2 0 ..............  4
På fråga 1 har alltså 19 svarat nej. 

Det betyder inte, att alla dessa vill 
låta barnen vara ute hur länge som 
helst. De flesta har kommenterat sina 
svar och angett tider, som de anser 
vara lämpliga, och tiderna stämmer

Julklappar -
hattar och mössor, garn ach  
handarbeten , modeartik lar

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär  
Tel. 400 04, Orsa

Julklappar för hela familjen

Tofflor, Pjäxor m. m.

AB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

Läkare varnar: 
Kalla bilar 
är farliga bilar!*

Nya
Volkswagen!
Alla har dubbelvärme!

Det är därför så många väljer 
Volkswagen i vinter! Skönt att veta 
att den goda värmen kcmmer från 
♦vå håll: dels vrån moforn, dels trän 
kupévärmaren, som arbetar helt 
oberoende av motorn och som till
hör standardutrustningen på Volks
wagen.

Så lätt för Er att ordna med be
haglig temperatur efter Er egen tid
tabell: skaffa ett tidur (ett tillbehör 
Ni kan köpa hos oss) så slår kupé
värmaren själv på värmen exakt 
när Ni vill.

Välkommen till en provtur. Så får 
Ni verkligen känna på dubbel
värme!!

F ö rk y ln in g a r, ryggskott, 
v ä rk , k a ta rre r och pro- 

s ta tab esvä r kan bli fö ljd en  
om man sätte r sig  i oupp
värm da b ila r  på v in tern .

bilSetmM
O RSA
Tel. 409 10
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Ha alltid

©  
i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Or sa

B D R J E  P E R S S O N

God Jul
önskas vå ra  kunder!

W r ir iie A
DAMFRISERING
Telefon 410 80

1212 
kl 12

P h i l e t t a
för de nya 
programmen

PHILIPS PHILETTA
Extra prisbillig och lätt- 
skött FM-transistorradio. 
Snabbväxling P1-P2-P3. 
Uttag för batteri-elimi- 
nator.

oms.

Svalas Radio
& T 1 #  Tel. 413 50

I  V  Kyrkogatan 8
Auktoriserad Radio- och TV-service

ganska bra med svaren i övrigt. Det 
som de inte gillar är själva överens
kommelsen. En pappa skriver t. ex.: 
”Tiderna är bra och bör kunna tilläm
pas utan kollektiva och frihetsbegrän- 
sade beslut”. En mamma, som svarat 
nej, skriver: ”Våra barn ska vara 
inne kl. 19 året om.”

En av nej-svararna förstår jag inte 
riktigt. Han skriver: ”Om bestämda 
tider angives, hur skall övervakning 
ske? Vilka maktmedel finns att tillgå? 
Om dessa frågor icke kunna lösas, 
böra tidsangivelser för elevernas ute- 
varo icke angivas.” Är det inte själv
klart, att det är föräldrarna som ska 
övervaka att och när barnen sommer 
in. Vilka annars? Om sedan föräldrar
na behöver ”maktmedel” för att få 
in barnen måste väl föräldrarna själ
va hitta på sådana av lämpligt slag.

En annan nej-svarare anser tiderna 
vara en familjens angelägenhet. ”Vår 
dotter ska vara inne kl. 18 och ligga 
i säng kl. 19.30.”

Av de 560, som svarat ja på första 
frågan, har svaret blivit ja också på 
andra frågan i 436 fall. De anser allt
så kl. 21 under sommarhalvåret och
20 under vinterhalvåret vara lämpli
ga tider. Lägg så märke till att 118 
vill ha in barnen tidigare. 34 svaran
de föreslår 21 resp. 19. En annan stor 
grupp, 32 st., föreslår 20 resp. 19. — 
Därtill finns ett flertal olika tidsför- 
slag. 12 st. vill ha in barnen kl. 18 
vintertid, 9 st. vid mörkrets inbrott, 
12 st. kl. 19.30 o. s. v.

Så har vi en grupp om 4, som tyc
ker, att kl. 21 är en lämplig tid året 
om.

Slutligen ska också nämnas, att ett 
ganska stort antal svar tar upp frå
gan om tid under sommarferierna. 
Ett par föreslår kl. 22. Andra kon
staterar bara, att kl. 21 är för tidigt 
då. En pappa skriver: ”Då bör för
äldrarna bestämma över barnens ute
vistelse. Ansvaret vilar dock på för
äldrarna.”

Ett fåtal menar också, att kvällen 
före lovdag skulle få högtidlighållas 
med en extra utetimme.

S ammanfattning
I runt tal 97 °/o vill alltså ha en 

överenskommelse om vissa tider. Av 
denna grupp anser 78% , att tiderna 
kl. 21 och 20 är lämpliga. Nästan 
samtliga övriga vill ha tidigare hem
komst. Här bör kanske tilläggas, att 
det då oftast gäller barn på lågstadiet 
(åk. 1—3). Flera har också föreslagit
21 resp. 20 för mellanstadiet (åk. 
4—6) och en timme tidigare för låg
stadiet.

Kommentarer
Undersökningsresultatet ger anled

ning till att fortfarande rekommen
dera föräldrarna att försöka få in 
barnen i ifrågavarande åldergrupper 
senast kl. 21 resp. 20. Observera att 
detta är en rekommendation. Det är 
inget påbud. Det är föräldrarna som 
bestämmer. Och denna rekommenda
tion vill endast vara en hjälp åt för
äldrarna. ”Det är viktigt, att vi får 
samma tider för barn i samma ålder”, 
skriver en pappa. Det är inte roligt 
för Lasse att gå hem kl. 20, om de 
flesta kamraterna får vara ute längre. 
Observera också, att det endast gäller, 
när barnen är ute på egen hand utan 
sällskap av föräldrar. Det är också 
klart, att elever ska delta i frivillig 
gymnastik, scoutarbete och annan 
ungdomsverksamhet, även om de en 
sådan kväll inte hinner hem till 20. 
Å andra sidan bör väl ledarna för så
dana barngrupper i de flesta fall kun
na ordna så, att verksamheten slutar 
t. ex. 19.45 så att deltagarna hinner 
hem till 20. Flera föräldrar har utta
lat önskemål i den riktningen.

Det är frestande att återge en del 
av de många och intressanta kommen
tarer, som en del föräldrar skrivit. 
Tyvärr medger inte utrymmet så 
mycket mer.

Intressant är t. ex. att två nyin
flyttade familjer är förvånade över 
att orsabarnen får vara ute så sent. 
En mamma skriver: ”Som nyinflyttad 
har jag märkt, att barnen här får 
vara ute längre än vad som var van
ligt, där vi bodde tidigare. Det är 
därför svårt att här hålla de tider 
man föresatt sig”. Och en annan 
mamma: ”Tilläggas kan att barnen i 
Orsa är ute betydligt längre än på 
de flesta platser.”

Många påtalar vikten av att famil
jen får vara samlad en stund, innan 
barnen ska gä till sängs. Då ska för
äldrarna ge sig tid med barnen, prata 
med dem, kanske hjälpa dem med nå
gon hobby, tycker en pappa. En an
nan pappa är inne på samma tanke
gång. Och eftersom alla barn ska 
vara i säng kl. 21 och det tar 1/2- 
timme att äta och klä av sig, måste de 
vara hemma senast 19.30, om för
äldrarna och syskon ska få en timme 
tillsammans, menar han.

En mamma ber att skolstyrelsen 
ska skicka ut ett påbud, att alla barn 
ska vara inne den tid föräldrarna be
stämmer, dock senast kl. 21 resp. 20. 
Tydligen har det gått så, att vissa 
barn fattat den tidigare överenskom
melsen som en lag, som går över för
äldraauktoriteten. Hj. H-n.
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Hemma i Egypten av Birgit Blå-Ramzy
Birgit Blå-Ramzy heter en Orsa- 

flicka från Slättberg, som sedan 
fem år är bosatt i Egypten, där 
hennes man är professor i bakterio- 
logi vid universitetet i Alexandria. 
Hon har för Orsa Skoltidning skri
vit en intressant och innehållsrik 
skildring av olika förhållanden i 
sitt nya hemland, och som sig bör 
i en skoltidning börjar hon med att 
redogöra för undervisning och ut
bildning. Birgit Blå skriver bl. a.

Här i Egypten följer man i stort 
sett det engelska undervisningssyste
met och barnen börjar skolan redan 
vid 5 års ålder. Den obligatoriska 
folkskolan är 6-årig, och precis som 
för svenska ungdomar gäller det att 
räkna betygspoäng för den som vill 
fortsätta vid realskola, gymnasium 
och universitet. Egyptiska föräldrar 
är ofta mycket måna om att ge sina 
barn en bättre utbildning än den de 
själva fått och efter revolutionen 
1952 är detta möjligt för de flesta. 
Dessförinnan kunde endast de mycket 
förmögnas söner och döttrar gå i sko
la, eftersom all undervisning var pri
vat och mycket dyrbar. Man finner 
av den anledningen många analfabe
ter i den äldre generationen. En god 
vän till mig t. ex. är själv analfabet, 
medan alla hennes fem barn tagit 
examen vid högskola eller universitet. 
Det är alls inget ovanligt fall, och sä
ger en del om den snabba utveckling
en på undervisningens område.

Om den orientaliska kvinnan ställ
ning råder, skulle jag tro, ganska 
mycken okunnighet. Att uppträda be
slöjad är t. ex. alldeles bortlagt bland 
egyptiska kvinnor, överhuvudtaget är 
likställigheten mellan könen genom
förd, och den egyptiska kvinnan lig
ger inte i något avseende efter den 
västerländska, när det gäller inflytan
de i samhället. Man kan finna kvinn
liga läkare, ingenjörer, agronomer, 
tandläkare o. s. v. Vår förra socialmi
nister var kvinna och det finns åtskil
liga kvinnliga riksdagsledamöter pre
cis som i Sverige. Att sedan en egyp
tiska knappast skulle kunna tänka sig 
att uppträda i långbyxor och lågklac- 
kade skor hör kanske samman med 
det egyptiska kvinnoidealet, som är 
ganska så fylligt. Trots att husmors
timmen i TV varje förmiddag talar 
om, att det är mer hälsosamt att vara 
slank. Apropå skönhet anses blå ögon 
och ljus hy mycket vackert, men så 
är det ju också ganska ovanligt här
nere.

Man får ofta frågan, hur det är att 
vara husmor i Alexandria. Ja, tack 
bra. Grönsaksstånden är i regel över
fulla året om, och man kan välja och 
vraka bland jättetomater, vattenme
loner och andra grönsaker som kostar 
omkring 40 öre kg. Fisk från Medel
havet, Röda Havet och Nilen brukar 
kosta omkring 2 kr kg, läckra skal
djur kostar sällan mer än omkring 50 
öre kg och för en 5 0-öring kan man 

Forts, å sid. 15.

Arm bandsklockan,
julklappen av bestående värde!

Urmakare
G UST. H ELG ES O N
UR — O P T IK
Järnvägsgatan T I  Tel. 408 05

Allt för julen! 
Presentartiklar!
Vi bjuder på kaffe 
på Lucia-dagen!
Välkomna!

Sfackmora
Handel
Tel. 403 22

Jultomta
i Barngarderoben!

Det skall va ra  mjuka pa
ket i år!

Är Ni pris- och kvalitets
medveten, då gör Ni 
Edra inköp hos

O R S A
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Husqvctrna 2000 -
en modern nyttosömsmaskin 
med elast isk raksöm . . .

Säljes och demonstreras av
B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Tips inför julen
PÅSLAKAN .............................. 24: —
RESELAKAN ......................... 28: —
LAKAN..............................................15:75
O R N G O T T ..............................  4:35
BADLAKAN............................... 9:90
HANDDUKAR, frotté . . .  2: 90

. Åakssvfts
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Jul
klapp
för
hela fa 
m iljen:
Någon
ting i

foto
Kam eror Tips: Isomat Ra- 
pid, helautomatisk, endast 125: — 
inkl. oms.
Projektorer 
och filmkameror

Elektronaggregat
Album m. m.

Jörgen Lidberg med e leve r  ur skolorkestern

Välkommen! av Pelle Jakobsson
Den i våras utannonserade musik

lärartjänsten, gemensam för Mora 
och Orsa, har nu besatts. En något 
ovanlig lärartjänst är det kanske, ef
tersom den inte huvudsakligen är av
sedd för ren instrumentalundervis
ning i musikskolan. I stället skall mu
sikläraren i fräga så att säga ”följa 
upp” musikskolornas instrumentalun
dervisning, bilda samspelsgrupper, 
hjälpa till i orkestrarna och om så 
behövs, leda orkesterverksamhet. Ef
tersom det är ont om lärare i mäs
singinstrument på våra breddgrader 
blir det väl också fråga om undervis
ning på sådana instrument.

Mannen som fick det ansvarsfulla 
uppdraget heter Jörgen Lidberg, född 
1930 i Järna. Redan som 16-åring 
började han sin musikaliska bana vid 
Dalregementets musikkår och har nu 
musikfanjunkares grad. Hans huvud
instrument är bastuba, men som de 
flesta militärmusiker behärskar han 
flera andra instrument. Orkestrering,

Mjuk matta
— a vp a ssa d  storlek
— heltäckande  
gör hemmet varmt 
och trivsamt

Carl A. Pettersson  
Möbelaffär

Tel. 400 39

dirigering och musikundervisning är 
hän också väl förtrogen med.

En tredjedel av Lidbergs tjänstgö
ringstid är förlagd till Orsa och ter 
sig i starten som följer: Han har tagit 
hand om två nybörjargrupper i block
flöjt, undervisar mässingblåsare i och 
utom musikskolan. Han leder skolor
kestern samt ABF:s och Missionskyr
kans musikkårer, som nu har gemen
samma övningar. Det finns plats för 
många musikanter i Lidbergs verk
samhet. Alla intresserade är välkom
na! Undertecknad lämnar upplys
ningar.

Om tjänstgöringen i Mora kan 
nämnas att Lidberg bl. a. undervisar 
i läroverket, leder musikkår och or
kesterförening.

Vi hälsar Jörgen Lidberg välkom
men till vår bygd! Vi hoppas att han 
ska trivas här, och vi tror att hans 
arbete ska bli givande för vårt musik
liv.

Pelle Jakobsson

När 
det 
gäller

Julklappar
Julpynt
”KLOCKARS”

Tel. 403 20
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K lass  6 A, Kyrkbyn
Övre raden från vänster: Leila Lindholm, Kristina Lillpers, Inger Damm, Ron- 
ney Skoog, Peder Carlsson, Kenneth Svensson, Håkan Toregard, Ann-Cbar- 
lotte Claredahl, Anette Blanck.
Nedre raden från vänster: Kjell Sparf, Jan Persson, Stig Svensson, Rodney 
Pettersson, Örjan Willemark, Bo Hellberg.
Frånvarande: Agneta Kock. Lärare: Ingemar Nilsson.

K lass  6 B, Kyrkbyn
Övre raden från vänster: Ingela Back, Karin janissa, Diana Bengtsson, Karin 
Johansson, Eva Storm, Kerstin Ohlson, Conny Lind.
Nedre raden från vänster: Lars Olsson, Sune Wallin, Göran Andersson, Leif 
Johansson, Karl Soling, Tord Hansson, Bengt Nilsson, Peter Wickman, Lars- 
Erik Helgesson.
Frånvarande: Eva Wiborg, Cecilia Sörsten. Lärare: Birgit Johnsson.

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickeri) Tel. 400 78, 402 16

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

God Jul
önskas ärade kunder. . .

Liljas Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

M aja-G reta  Holting

VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tet. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

•Julklappstofflor I 
stor sortering . . .

Pjäxor

FINNPERS Skoaffär
Te/. 402 32

Julklappstips!
Pyjamas
Ren bomull — sanfor — rutig 
jacka med schalkrage —....enfär
gade b y x o r ........................Kr. 29: 75
Enfärgad poplin, krympt. 19: 75

Sportskjortor
Pr st.......................................... Kr. 10: 75
2 st...............................................Kr. 20: —

Underkläder
Pr p lag g ...............................Kr. 6: 50

Fingervantar
Flossad insida — herrstorlek.

Kr. 6: 50 pr par

Tel. 4 0 0 0 5
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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Skolnytt
Avgifterna för deltidskurser 
vid yrkesskolan har av skolstyrelsen 
ändrats fr. o. m. innevarande läsår 
enligt följande: elever under 21 år 
ingen avgift, kurser upp till 179 tim
mar 25 kronor, 180—249 timmar 35 
kronor, 250 timmar och längre 50 
kronor.

Antalet elever
vid början av höstterminen i de olika 
skolorna var: grundskolan 561, folk
skolan 124, realskolan 318 och yr
kesskolan 119.

Av enheterna inom det obligatori
ska skolväsendet är Kyrkbyn fortfa
rande störst med 292 elever (förra

Fritidsom rådets

bastu:
Torsdagar: Damer 
Fredagar :  Herrar 
Lördagar :  Herrar 

" dopp

18 — 21 
17 — 20 
07 — 09 
i g rytan"

Snårt ire joli 
ö do ire roli . . .
Bra nära
öllt sä ärer foto til 
itter Du när wöss.
Kameror, film ö wen Du wil, 
e d  am w i Du göss!

BatalFCEDIF®
• ORSA • TEL 40055 > BERTH NORDLUND •

nalkas. . .
Massor av  t r e v l ig a  ju l
saker och läm pliga ju l
klappar

Orsa Tobaks- 
&  Pappers handel
Tel. 402 38

läsåret 287). Därnäst kommer Han
sjö med J.05 (90), Digerberget 84 
(104), Stackmora 57 (54), Kallmora- 
Nederberga 46 (48), Skattungbyn 24 
(29) och Trunna 17 (18).

Realskolan har 64 elever på 3-årig 
linje och 254 elever på 4-årig linje. 
Avgångsklasserna (endast på 4-årig 
linje) har 65 elever.

Av yrkesskolans elever gick 24 på 
bilmekaniska avdelningen, 15 på 
verkstadsmekaniska, 22 på 2-årig 
kontorskurs, 18 på 1-årig kontorskurs 
för elever med realexamen, 16 på de
taljhandelskurs och 24 på hemtek
niska kurser.

alla loven samtidigt i Mora och Orsa, 
eftersom det finns ganska många 
gymnasister från örsa i Mora. Eftet 
ingående diskussioner och sedan ytt
randen infordrats från olika håll har 
skolstyrelsen ansett, att ett sportlov 
sista dagarna i mars kan bli alldeles 
misslyckat. Det kan vara slut med 
snön, så att skidåkning omöjliggöres.

Indragna tjänster
Skolstyrelsen föreslår länsskol- 

nämnden, att de efter folkskollärare 
Lars Axelsson och Mårts Dagmar 
Hansson lediga ord. tjänsterna måtte 
indragas.

Återstående lovdagar
Sportlov blir det månd. 27/2—lörd. 

4/3, påsklov torsd. 23/3—tisd. 28/3 
för realskolan och 23/3—29/3 för öv
riga skolor, ”majlov” tisd. 2/5—onsd. 
3/5 samt pingstlov lörd. 13/5.

Mora har detta år lagt sportlovet i 
anslutning till påsklovet i slutet av 
mars. önskvärt hade varit, om vi fått

Pianon och orglar
★  G itarrer
★  Transistor- 

bandspelare
★  Skivspelare
★  Grammofonskivor

och massor ov andra  
ju lk lappst ips!

Piano-N isse Musik
Radio - TV

ORSA 406 04 MORA 121 73

Levande jul 
med vackra 
blommor . . .

Vi sänder Edra 
blomhälsningar 
över hela världen

Levenius
Blomsterhandel, Orsa
Tel. 400 92

”Elevstuga” vid gymnasiet 
har blivit aktuell igen. Sedan det nya 
gymnasiet i höst startat, lär antalet 
håltimmar ha blivit mycket större. 
Under dessa timmar har orsaeleverna. 
ingenstans att ta vägen. Skolchefen 
har varit i kontakt med rektor Ry- 
ding i Mora och fått besked, att er
bjudandet för två år sedan angånde 
tomt m.m. fortfarande kvarstår. Skol
styrelsen har beslutat göra ny un
dersökning bland gymnasisterna an
gående behovet av orsastuga vid lä
roverket.

Högstadiebyggnaderna 
har av länsskolnämnden satts som nr 
3 på länets angelägenhetslista. Det är 
högst angeläget, att vi får börja byg
ga strax efter nyår. Annars blir det 
stora svårigheter, då hösterminen 
1968 börjar.

Vaktmästarbostaden är redan under 
uppförande. Det blir ett mockfjärds- 
hus i rött fasadtegel med mörkt tegel
tak.

AV-central
ska inrättas i biblioteksbyggnaden. 
Denna central ska ha hand om distri
butionen av audivisuella hjälpmedel 
(bildband, ljudband, ljudbildband 
m. m.) till skolenheterna på låg- och 
mellanstadierna. Skolstyrelsen har 
uppdragit åt tillsynslär. Montelius 
och Mångs samt undertecknad att 
studera andra AV-centralers inred
ning, administration m. m. och sedan 
inkomma med förslag.

Materielkommittén
har föreslagit skolstyrelsen, att be
ståndet av radioapparater med det 
snaraste kompletteras, så att samtliga 
läraravdelningar får tillfredsställande 
mottagningsförhållanden. Vidare fö
reslås att antalet bandspelare kom
pletteras, så att varje skolanläggning 
och våning får var sin, vilket skulle 
innebära inköp av 8 st i första om
omgången. Hj. H-n.
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Orsa Lärarförening
har haft sitt sjuttioförsta årsmöte, 
denna gång i Hansjö skola. Kyrko
herde östlund ledde den inledande 
andakten, och som avslutning berätta
de Britta och Lennart Ambrosiusson 
med fina ljusbilders hjälp om våm- 
husbornas resa till Amerika för ett 
par år sedan. Däremellan var det för
handlingar. Ur protokollet kan näm
nas följande: Styrelsen fick följande 
utseende: Erik Ullström valdes till 
ordförande, övrig styrelse blev Mari
anne Ehrlin, Sonja Wesström, Siv 
Larsson och Pelle Jakobsson.

Orsa Skoltidning- har ännu ingen 
huvudredaktör, men redaktionskom
mittén gör sitt bästa för att tidningen 
också i fortsättningen ska komma ut 
i sedvanlig utsträckning. Valda i re
daktionen blev Johannes Hasmats, 
Jan-Erik Broberg, Christina Hjelte, 
Marianne Ehrlin och Pelle Jakobsson. 
Ansvarig utgivare är Hjalmar Hed
man.

Med anledning av grundskolans in
förande i Orsa har det blivit aktuellt 
med vissa stadgeändringar. Hittills 
har Orsa Lärarförening bestått av 
lärare vid de obligatoriska skolorna, 
(alltså små- och folkskolorna) och en 
del intresserade personer. Årsmötet 
heslöt ändra stadgarnas första para
graf så att alla lärare i grundskolan, 
alltså även högstadielärarna ingår 
som medlemmar. P. J.

Musikskolan
Först några tacksamhetens ord till 

en trogen och skicklig musiklärare: 
Hösten 1952 stod vår expanderande 
musikskola inför ett svårt problem: 
bristen på lärare i flöjt och klarinett. 
Vi hade många intresserade elever 
men inga lärare. Då sändes ett nöd
rop till chefen för Dalregementets 
musikkår. Fanns det bland hans man
nar någon som kunde hjälpa oss? 
Det fanns det: musikfanjunkarna Bir
ger Egebrant, klarinett, och Erik 
Hellström, flöjt, anmälde sig, och ett 
givande samarbete kom genast igång. 
Egebrant avlöstes efter några år av 
Ingemar Stenberg, som tjänstgjorde 
t. o. m. vårterminen 1963.

Men Erik Plellström har kämpat 
vidare. Inget halkigt väglag och inga 
snöväder har hindrat honom att var 
fjortonde dag med bil fara den långa 
vägen Falun—Orsa för att på ett in
spirerande sätt undervisa våra trum
petare och flöjtister. Han kan också 
glädja sig åt ett mycket gott resultat.

En av hans elever, Torbjörn Carlsson, 
för att nämjta ett exempel, studerar 
nu vidare i Musikaliska Akademins 
flöjtklass. En av Hellströms första 
elever i Orsa, folkskollärare Hans- 
Erik Laggar, tar nu hand om flöjt
spelarna och hans kollega från Dal
regementets musikkår, vår nye musik
lärare Jörgen Lidberg är trumpetlära
re.

Ett varmt tack till Erik Hellström 
för ett gott arbete under tolv år i vår 
musikskola! Vi hoppas att han inte 
säger nej, om vi återigen skulle be
höva hans hjälp.

Instrumentfördelningen skiljer sig 
inte nämnvärt från föregående års. 
Gitarr- och pianoklasserna har ökat 
med en handfull elever vardera. Så 
här ser det ut i slutet av hösttermi
nen:

52 elever spelar piano, 14 fiol, 7 
mandolin, 16 gitarr, 3 flöjt, 5 klari
nett och 4 trumpet. Det gör 101 ele
ver sammanlagt. I den förberedande

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

När Ni vä lje r ju lklapp till 
Orsa-bor kom ihåg

SSibelwörd
o oss-m ol
med illustrationer av Johan
nes Hasmats
och

Bomärken
inom Orsa socken

d ) k ( £ é ^ „

Stipendiefonden
Jag har först att anmäla ännu en 

stipendiat på hederslistan:
Den etthundrafyrtiofjärde:
Tore Persson, Stackmora, prakt, 

matematik I.
Vidare kan meddelas, att själva 

stipendiefonden den 1 juli uppgick 
till 4.983:18 kr. Därtill fanns 1.442:87 
kr. som disponibla medel.

Hj. H-n.

blockflöjtkursen spelar 117 barn. 
Sammanlagt finns det således 218 ele
ver i hela musikskolan.

Till sist en efterlysning. En fin och 
bra ventiltrombone ligger oanvänd i 
vårt instrumentförråd. Lärare finns 
också. Vi efterlyser någon som vill 
lära sig det skönklingande instrumen
tet. Undertecknad lämnar upplys
ningar. Pelle Jakobsson

För modern

hårvård
i färg och form . . .

Tel. 402 08

Tips inför julen
SPORTSKJORTA, rutig flan. 15:75 
2 st................................................ 28: —
UNDERKLÄDER, per ställ 14: — 
Länga ben, kort ärm
NORSKULLSTRÖJOR
m ö n s t ra d .............................. 29:75

J h u j,
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

ANDERS

u



ORSA SKOLTIDNING.

TOMTEN PA KVARNGÅRDEN
På Kvarngården bodde Erik Lars

son med sin hustru och sina tre barn. 
Där fanns också en liten tomtenisse, 
som bara husbonden hade sett. Bar
nen ville gärna se tomten. Men han 
kom bara fram sent på kvällen, och 
då låg barnen redan och sov. Men 
far hade lovat, att på julaftonen skul
le de få gå ut och titta på tomten, om 
de var riktigt snälla.

På Kvarngården hade de också en 
katt, som var mycket god vän med 
tomten. Om kvällarna, när tomten 
hade sett till allt på gården, brukade 
katten och tomten sitta och prata. 
Det var kvällen före julafton, då kat
ten kom för att tala med tomten. 
Tomten var ond, för att katten inte 
hade varit där på länge. Men då be
rättade katten, att följande kväll 
skulle barnen gå ut och se, ifall de 
kunde se tomten. Och det var därför

katten inte hade kommit på så länge, 
för han rjaåste veta säkert, hur det 
låg till. Nu blev tomten ännu ondare. 
Han sprang ut från ladan det fortaste 
han kunde. Han sprang och välte ut 
allt mjöl ur säckarna och tog bort 
allt hö för korna. För nu var tomten 
verkligen ond.

Nästa morgon, när far gick ut och 
fick se spektaklet, förstod han, att 
tomten var ond, men varför visste 
han inte. Till slut förstod han, att det 
var för att barnen tänkte gå ut och 
titta på honom. Då gick far raskt in 
och sa, att barnen fick stanna inne 
på kvällen. Och sedan dess har tom
ten varit snäll.

Kari Grej, 
Klass 5

NU ÄR DET JUL

Nu är det jul 
och då har vi kul.
Vi bakar och rullar och 
kullar varandra 
och har kul i jul.

Annika Gölén, 
Klass 3

TOMTEN I STENEN
När jag var liten trodde jag på 

spöken och sånt, men mest trodde 
jag på tomtar. Varje jul som kom gick 
jag till en sten. Det var en grop med 
en stor sten i, och under stenen trodde 
jag att tomten bodde. Jag försökte 
lyfta på stenen och försökte se vad de 
gjorde, men det orkade jag inte. Och 
sen på julafton så satt jag i fönstret 
och väntade på tomten. Men jag för
stod inte att de kunde få plats med 
så stora julklappar under stenen.

Karin Arvidsson, 
Klass 3

DRAKFLYGNINGEN
En dag gjorde jag en drake. Det 

blåste fint så jag kunde dra upp den. 
Efter en stund var den uppe. Den 
drog så jag höll nästan på att föl
ja med. Den flög så högt att jag inte 
kunde se den. Så slutade det blåsa och 
draken sjönk neråt. Men så började 
det blåsa igen och den steg.

Den var uppe länge,, men till slut 
landade den och jag gick hem.

Inge Björck, 
Klass 4

o o O 0 0

Teckning: Goder morgon . . .  av 
Elisabet Johansen, klass 2.

Något 
extra gott till jul
m åste det naturligtvis vara !

ÅBERGS Eftr.
har allt Ni v ill ha i m atväg  
och d e lika te sser

G r i l la d e  revb en ssp jä l l

EL-julklappar från EL-bolaget...
Tel. 412 55, 413 55

Där finner Ni den rätta ju lk lappen  
för hela  fam iljen!

L u ssa  utan eldfsra  
med

Orsam Luciakrona 
och Tärnljus

Julgransbelysningar (16 och 10 ljus), elektrisk ljusstake, modern belys
ningsarmatur, elektriska apparater av alla slag.
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När vi sitta 
i vår bänk . . .

Teckning: Heide van der Berg, klass 1



Teckning: Urban Bengts, klass 3 

I SOMRAS
hade vi tio gäss. Da var så roliga. De 
stod och speglade sig i tvätt-stugans 
fönster. Många trodde att det var 
andra gäss innanför fönstret. En var 
ilsken. I lördags hade vi gås-middag. 
Gåsen var god men svart-soppan 
smakade illa.

Birgitta Björkqvist, 
Klass 2

KALLE TVÄRTOM
Det var en gång en pojke som hette 

Kalle. Han gjorde alltid tvärtemot 
vad man sa åt honom. En dag sade 
hans mamma: Gå nu till affären och 
köp en liter mjölk och en påse socker, 
och kom ihåg att gå direkt till affä
ren och gå inte till någon kamrat och 
KÖP INTE SNASK. Så gick Kalle. 
När han gick där undrade han om 
han inte skulle hälsa på hos Göran 
ett tag. Han gick in till Göran och 
lekte en stund, men så kom han ihåg 
vad mamma sagt. Han sprang till af
fären. När han hade handlat åt mam
man såg han ett fat med kola. Han 
sa: Och så tio kolor.

Sen gick han hem med munnen full 
med kolor. Då fick mamma syn på 
honom. Gissa vad han fick då? Jo, 
han fick smaka riset. Sen gjorde han 
alltid som hans mamma sa.

Jan Bäckman, 
Klass 3

Teckning: Önskelistan av 
Agneta Flyman, klass 3

PLOPP PÅ ÄVENTYR

Det var én gång en vattendroppe 
som hette Plopp. Han hade tusen 
syskon. Plopp bodde i himlen. Hans 
äldsta syster var tolv år. Plopp hade 
fått en lilla syster. Det föddes en mil
jon barn varje dag. Men en dag så 
regnade det och Plopp ramlade ner. 
Mer och mer ramlade han. Så var han 
nere. Han hade hamnat i en å. Där 
låg han och flöt. Nu var han alldeles 
ensam. Men sen blev det alldeles 
mörkt. Plopp blev rädd. Han hade 
hamnat i en fiskmage, där han hade 
fått sällskap också. Plopp var så 
hungrig. Snart gäspade fisken. Då flöt 
Plopp upp. På kvällen började Plopp 
åka hem till himlen igen. Efter ett 
par timmar var han hemma.

Katrin Klangh, 
Klass 3

God Jul
önskas ärade kunder!

Wikners Efftr.
Holen, tel. 440 02 
M ässbacken , tel. 500 42

DU SÅ LITEN

Du så liten 
Ensam och olycklig 
Ligger du där 
Var är din mor 
Du så liten?
Den stora björnen henne tagit
Du så liten
Var bor du nånstans?
Här i skogen på denna plats 
Du så liten.

En stackare är du
Utan mor en stackare är du
Kom med mig
Kom med mig
Jag lycka skall ge dig
Kom med mig
Du så liten

Lena Westlund, 
Klass 6

_______ ORSA SKOLTIDNING

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

MORA
Kyrkogatan 6 

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo -  17.oo

Bengtssons b egra vnings byrå
Orsa Tel. 403 23

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

Orsa
Lastbilcentral

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00
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ORSA SKOLTIDNING___________

VÄRA DAHLIOR
Strax före midsommar satte vi 

dahlior i vår trädgård. Om några 
månader blommade de så fint. Vi har 
säkert plockat 300 blommor i som
mar. Dom var röda och gula och lila 
och brandgula och skära och ljusröda. 
Dom luktade inte särskilt gott. En 
morgon när jag vaknade så hade de 
frusit under natten trots att pappa 
lagt tidningar över.

Svante Axelson, 
Klass 2

VILDKATTER
Min mor-mor har vilda katter. En 

dag skulle jag och min lillasyster 
fånga en liten kisse-miss. Men det 
gick inte. Då frågade jag pappa om 
jag fick låna en fisk-håv. Jag tänkte 
lägga en sill i fisk-håven och locka 
katten med. Men det gick inte heller. 
Så jag har fortfarande ingen katt.

Anne-Marie Johansson 
Klass 2

ORSA SOCKENBIBLIOTEK
KYRKBYN — TELEFON 41084

ÖP P E T :  
september—maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00—14.00, 

kl. 17.00-20.00 
Lördagar ki. 11.00—14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00—13.00

SAGOR BERATTAS 
på biblioteket varje onsdag 

kl. 16.00

Byggnadsfirma
o

fjMtc c/Vi!
Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

Ö  )  <3 o

TALGOXEN
I somras så kom det en talgoxe och 

satte sig en meter från mig. Då gick 
min storebror in och hämtade lite 
bröd och smulade sönder och då kom 
talgoxen och åt ur handen. Nästa dag 
kom han tillbaka. Då matade jag ho
nom. Han strök sig mot mina händer. 
Och han kom två dagar till.

Åsa Willemark, 
Klass 2

ETT SOMMARMINNE
Härligt! Vi skulle resa till Spanien. 

Fjorton dagar skulle vi stanna på I!bi- 
za, en ö nära Mallorca. Staden vi 
skulle till hette San Antonio. Det var 
en liten stad, ungefär av Orsas stor
lek. Vi bodde på ”Pension Mari”. Vi 
hade ett rum med balkong. Vinrankor 
hängde över balkongen. Vi hade ut
sikt över en bakgård. Där bodde en 
familj, och om vi hade tråkigt kunde 
vi gå och sätta oss på balkongen och 
titta på dem. Där var det höns som 
gick omkring och plockade. Och mån

ga andra spännande saker. Det var 
helt enkelt underbart.

Dagen därpå skulle vi till en bad
plats. Dit fick vi lov att åka båt. Jag 
plockade snäckor på stranden. Dém 
tog jag med mig hem sedan. Badplat
sen hette ”Cala Bassa”.

När vi kom hem, skulle vi sova si
esta mellan två och fem. Då var alla. 
butiker stängda. Först trodde vi, att 
vi att vi inte skulle kunna sova siesta, 
men vi tog fel. Man blev väldigt 
trött. Det var nog av värmen. När 
de fjorton dagarna var till ända skul
le vi resa hem. Väl hemma på flyg
platsen i Sverige igen såg jag på flyg
planet, som vi hade åkt med. Min 
första långresa utomlands.

Åsa Moraus, 
Klass 5

Presentartiklar —

julklappstips. . .

Hushållsartiklar 
Presentartiklar 
Hushållsmaskiner 
Prydnadssaker m. m.

Se  våra nya utställningslokaler

Välkomna till 
ett besök  — 
det lönar s ig !
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Teckning: Mirjan Skoglund, klass 2

Teckning: Eva Eldh, klass 3
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FR E  U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa
Utför alla slag av plåtslageri

arbeten efter humana pris
beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 501 90

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, fel. 401 88, bost. 441 84
ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI-
verkstad
•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin 
® Oljor

Orsa
Ringcenfral
A lf  A nd e rsso n
Tel. 403 55

Resebrev från Cypern Forts . fr. s id. 4.

och dessutoftt miltals utmärkta bad
stränder. On skulle kunna bli ett se
mesterparadis av oanade mått, men 
på grund av de inre oroligheterna och 
det labila läget har hittills ganska fl 
turister vågat sig hit.

Göran Jalking

Hemma i Egypten_______ Forts ,  fr. s id .  7.

få ett dussin rosor eller en jättebukett 
gladiolus.

Egyptens historia är ju, som alla 
känner till, oerhört omfattande, och 
här skall jag endast nämna några få 
saker, som ofta förbises. Man förknip
par ju gärna Egypten med faraonisk 
och islamitisk kultur och glömmer 
lätt, att landet är lika intimt förbun
det med den tidiga kristna kulturen. 
Visserligen var Egypten inte kristen
domens ursprungsland, men det var 
ändå här som kristendomen slutligen 
utformades under de första århundra
dena av vår tideräkning. Den koptis- 
ka kyrkan, som fortfarande lever 
kvar i Egypten, är den äldsta formen 
för kristen kultur. Ursprunget till or
det kopt är det gammalgrekiska nam
net på Egypten, Aigyptos, som först 
blev till ”gypt” och sedan i moderna 
språk ”kopt”. Kopt var helt enkelt 
liktydigt med egyptier under den tid 
hela Egypten var kristet. När sedan 
islam infördes, övergick ordet till att 
gälla enbart den kristna delen av be
folkningen. Eftersom muhammedaner 
och kristna i mycket liten utsträck
ning blandat sig med varandra utgör 
i dag kopterna de mest typiska ätt
lingarna till de gamla egyptierna. 
Något som också kan spåras i deras 
utseende. Den koptiska befolkningen 
utgör nu omkring 6 milj., ca 20 %, 
av Egyptens invånare.

Oberoende av tro firas dock högti
den Sham-En-Nessim, en sorts mot
svarighet till vår majfest. Då går alla 
ut och har matsäck med sig och då är 
Fassikh den obligatoriska rätten. Den 
påminner om vår surströmming. Hela 
familjen uppsöker då någon av sta
dens parker eller omgivningar, och 
dessa utflykter brukar höra till de 
egyptiska småttingarnas gladaste upp
levelser.

Med detta har jag försökt att ge en 
bild av Egypten, som kanske något 
skiljer sig från den turistreklamen 
ger. Verklig kunskap om ett land får 
man ju först när man lever med i var
dagslivet med alla dess problem, och 
när man med familjeband knyts till 
dess folk.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

T apetserareverksfad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnctdssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKMAN NE»I

= WESSTRÖMS
rör lednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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Julpristävlingen
har i år fått formen av ett kors-ord. 
Vi har, som Ni ser av den stora bil
den, givit det en smula Orsa-anknyt- 
ning. Vi tror dock inte att det skall 
hindra våra små och stora ”utsock
nes” läsare att finna de rätta orden.

Som vanligt blir det fem priser. Tre 
böcker och två prenumerationer på 
Orsa Skoltidning. Lösningarna skall 
vara red. tillhanda före Trettondagen 
1967.

Adressen är: Skoltidningens red., 
Skolkontoret, Orsa.

Den rätta lösningen kommer i näs
ta nummer, då Ni också får veta 
namnen på pristagarna.

Lycka till!
Red.

jc  Gynna 
i t  Skoltidningens 
ic  annonsörer!

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 149 — 8 dec. 1966 

Utgives av Orsa Lärareförening
Ansvarig utgivare: Hj. Hedman 
Red. Christina Hjelte, tel. 412 65 

Postgirokonto 13 65 58

Prenumeration sker genom Insättning å 
tidningens postgiro av 4 kr. Skriv tydligt 
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